
 

Föreningen Klosterliv i Vreta – medlemsinfo 2016-02-15 
 

Hej medlemmar i klosterföreningen!  

Denna medlemsinformation innehåller information om medlemsavgift för 

2016, inbjudan till föreningsmöte 2 mars, kallelse till årsmötet den 16 mars, 

inbjudan från Föreningen Askeby kloster samt referat från de diverse 

föreningshändelser och övrig information inom föreningens 

verksamhetsområden. 

  

Medlemsavgift för 2016 

Medlemsavgiften för 2016 är oförändrat 50 kr (bg 743-9847) och ska enligt 

stadgarna vara betald senast 31 mars. Glöm inte att ange namn och att 

meddela ändring av mailadress och andra kontaktuppgifter. 



 

Föreningsmöte den 2 mars 

Onsdagen den 2 mars kl.19 är det föreningsmöte med medverkan av 

studiegruppen Les Six, se bifogad inbjudan (sprid gärna denna). 

 

Kallelse till årsmötet den 16 mars 

Föreningens medlemmar kallas härmed till årsmöte onsdagen den 16 mars kl. 

19 i Stefansgården i Ljungsbro. Förslag till dagordning bifogas. Eventuella 

motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 2 mars. Föreningens 

valberedning består av Inga Mörk och Märta Karlsson. Styrelseledamöterna 

Arne Karlsson och Lars Ladell är valda till årsmötet 2017, medan övriga 

styrelseledamöter och samtliga funktionärer har utgående mandat. Årsmötet 

inleds med att Stjärnorps blockflöjtsensemble underhåller. Föreningen bjuder 

på fika. 

 

 

 



Julavslutningen den 16 december  

Julavslutningen den 16 december bestod av samkväm med förtäring av gröt 

och kaffe med dopp. På bilden rör Margareta Risarp om i grötgrytan (Det var 

hon som var den ”någon” som satt upp en krans på Fattigstugans dörr). Denna 

gång fanns det inget förplanerat program utan det var öppet för spontana 

aktiviteter. Kristina Ladell (första bilden), Lars Ladell och Märta Karlsson hade 

anammat detta med egna läsningar/presentationer. Mötet med 17 deltagare 

blev en positiv upplevelse. 

 

Föreningsmötet den 10 februari  

Vid årets första föreningsmöte presenterade studiegrupp som arbetat med 

översättning (från latin) av de medeltida breven från 1462 och beskrivning av 

fakta kring dessa. Presentationen hölls främst av gruppens ledare, Lars Ladell, 

med sekondering av de övriga. Vid den intressanta kvällen var 17 medlemmar 

närvarande. På bilden syns från vänster Lars Ladell, Elisabeth Land, Jack 

Karlsson, Helena Söderberg, Agneta Wik, Märta Karlsson, Birgitta Alinder och 

Arne Land (Barbro Allansson var också med i studiegruppen men hon var inte 

med på mötet). Längst till vänster ser vi Marinus de Fregenos sigill. Det var de 

Fregeno som utfärdade breven/diplomen 1462. 

 

 



Inbjudan från Föreningen Askeby kloster 

Föreningen Askeby kloster inbjuder till en kväll den 25 februari (reserv 17 mars) 

kl. 19 då en markradarundersökning står på dagordningen (se vidare bifogad 

inbjudan). 

 

Vretaklosterbygdens föreläsningsförening (VKBFF) 

VKBFF arrangerade den 26 januari en förläsning med rubriken ”Gropen i gatan” 

då arkeologen Emma Karlsson från Östergötlands museum berättade om 

utgrävningar i Linköping. Ett flertal klosterföreningsmedlemmar satt i publiken. 

Nästa föreläsning på Ljungsbro bibliotek är tisdagen den 1 mars kl. 18 då den 

förre lektorn på Hälsouniversitet Birgitta Lorefält under titeln ”Får jag lov?” 

berättar om dansbanor genom tiderna och dansens betydelse för hälsan. En 

avgift om  50 kr tages ut (fika ingår). 

 

Guidning 2016 

Märta Karlsson, föreningens guidesamordnare, gör följande upprop inför 

guidesäsongen 2016.  

   
Våra guider och alla som kan tänka sig att i sommar ställa upp att hjälpa oss att 
guida specifika grupper och med onsdagsguidningarna. Vi träffas för 
uppdatering och kunskapsgenomgång onsdagarna 24/2, 30/3, 6/4 och 20/4 kl. 
19 i Fattigstugan.  

 

Dramatiserade vandringar 2016 

Dramagruppen under ledning av Helena Söderberg arbetar med att ta fram ett 

nytt manuskript till årets dramatiserade vandringar. Vandringarna kommer att 

ha ett kvinnofokus med tyngdpunkten på århundradena efter klostertiden. 

Några nya dräkter kommer att sys eftersom vi inte har några sådana senare än 

för stormaktstiden. Föreställningar planeras till 21, 22, 28 och 29 maj samt till 

Östgötadagarna 3 och 4 september. 



 

Stenkilska gravkoret 

Den av Markus Lindberg initierade undersökningen av de lämningar från 

gravkoret som inte återbegravdes 1921 pågår. Styrelsen har tillskrivit 

kyrkorådet i Vreta klosters församling och länsantikvarie Jan Eriksson för att 

efterhöra deras syn på en eventuell nyöppning av gravkoret. 

 

Nästa styrelsemöte 

Styrelsen har sitt nästa möte måndagen den 22 februari. 

Bästa föreningshälsningar 

Sture Lahrin (ordf.) 

 

 


